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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2481 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งโรงเรียนประถมอาชีพ             
ช่างไมข้ึ้น ดงับนัทึกจดหมายเหตุรายวนั ของครูใหญ่ถาด ค าพุฒ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประถม
อาชีพช่างไม ้ เม่ือวนัท่ี  17 สิงหาคม 2481 เป็นวนัเปิดโรงเรียนประถมอาชีพช่างไมไ้ด้อาศยัโรงเรียน
ประจ าจงัหวดัตาก"ตากพิทยาคม"เรียนไปพลางก่อน มีนกัเรียนมาเรียน 7 คน ให้ นายฉาย  เช้ือปราง ครู
นอ้ย เป็นผูส้อนทางภาคปฏิบติั  วนัท่ี 19 สิงหาคม 2481 เร่ิมสอนทางทฤษฎีช่างและวชิาสามญั  ตอนบ่าย
ปฏิบติังาน พ.ศ.  2484  ไดย้า้ยสถานท่ีไปตั้งท่ี บริเวณวดัเวฬุวนั (วดัไผล่อ้ม)  ถนนมหาดไทยบ ารุง   ต.ระแหง  
อ.เมือง จ.ตาก  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ งของโรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร)มีอาคารเรียนไม ้2 ชั้นหน่ึงหลัง 
ขา้งบนใชเ้ป็นหอพกันกัเรียนประจ ามีประมาณ 80 คน ชั้นล่างเป็นห้องท างานครู ห้องอาจารยใ์หญ่ และ
เป็นห้องเรียน 1 ห้อง มีโรงฝึกงานเป็นอาคารไมถ้าวร อยู ่ 3 หลงั มีโรงฝึกงานแบบชัว่คราวโครงหลงัคา
เป็นไมไ้ผมุ่งดว้ยหญา้คา(แฝก) อยู ่ 2  หลงั   ร้ัวดา้นหนา้ทิศตะวนัตกและดา้นหลงั(ทิศเหนือ)เป็นร้ัวลวด
หนาม และปลูกตน้พู่ระหงหนาทึบ มีตน้สนเป็นแนวยาวคู่กบัพู่ระหง ดา้นหนา้โรงฝึกคนงานมีบา้นพกั
ครู บา้นพกัภารโรง โรงครัว โรงอาหาร เป็นแถวยาวเรียงกนัไป ตรงมุมหลงัดา้นทิศใตเ้ป็นเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า และหอสูงส าหรับเก็บน ้ า มีครู 10  กว่าคน มีนกัเรียน 400-500 คน กรมอาชีวศึกษา
อนุมติัใหโ้รงเรียนการช่างตาก ปรับปรุงและขยายการศึกษาใหสู้งข้ึน ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างตาก 

พ.ศ. 2501 อาจารยว์ีระพล ส สุจริตจนัทร์ พร้อมคณะครูลงความเห็นวา่  ควรใชพ้ื้นท่ีโรงเรียน
เกษตรกรรมตากเก่า ซ่ึงไดล้ม้เลิกกิจการไปแลว้ ให้เป็นสถานท่ีตั้งโรงเรียนการช่างตากแห่งใหม่ อยู่ท่ี
บา้นหนองกะโห้ ต าบลไมง้าม ติดถนนพหลโยธิน มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาตาก ในปัจจุบนั โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าแผนผงั
แม่บท  วนัท่ี 2 มิถุนายน 2501 จึงไดย้า้ยสถานท่ีเดิมออกมาอยูท่ี่ตั้งปัจจุบนั 

พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างตาก ไดรั้บการส่งเสริมเพื่อเตรียมเปิดสอนวชิาช่างอุตสาหกรรมตาม
โครงการ ส.ป.อ. (สนธิสัญญาป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียอาคเนย)์ โดยไดรั้บงบประมาณด าเนินการสร้าง
อาคารโรงฝึกงานอีก 5 หลงั และปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเดิม  รวมทั้งฝึกอบรมครูช่างแผนกต่าง ๆ  
จดัส่งเคร่ืองมือและติดตั้งเคร่ืองจกัร  การช่วยเหลือเก่ียวกบัโครงการสอน   การแนะแนว การจดัท าระเบียน
สะสม การติดตามผลเป็นตน้  และไดอ้ญัเชิญองคพ์ระวษิณุกรรมข้ึนประดิษฐาน ณ บริเวณหนา้อาคาร 1 

พ.ศ. 2504 เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (หรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพ-ปวช. ในปัจจุบนั) 5 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเคร่ืองยนต์                  
ช่างเช่ือมและโลหะแผน่ และช่างไฟฟ้า โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ศาสตราจารยพ์งษศ์กัด์ิ  วรสุนทรโรสถ เป็น
ประธานพิธีเปิดอาคารและโรงฝึกงาน 
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พ.ศ. 2505 เปิดสอน แผนกวชิาช่างวทิยแุละโทรคมนาคม อีกแผนกวชิาหน่ึง 
พ.ศ. 2509 กรมอาชีวศึกษาไดท้  าการยุบโรงเรียนการช่างสตรีตากให้โอนเขา้มาอยูก่บัโรงเรียน

การช่างตาก เพื่อจะยกระดบัเป็นวทิยาลยัเทคนิคต่อไป  
พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษา ยกฐานะโรงเรียนการช่างตากเป็น วิทยาลยัเทคนิคตาก โดยมี การ

สอนในระดบัประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (ประกาศนียบตัรวิชาชีพ-ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และไดเ้ปิดระดบั ปวส. แผนกวชิาช่างก่อสร้าง วนัท่ี 16 มกราคม 2510 โดย ฯพณฯ นายก 
รัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นประธานท าพิธีเปิดวิทยาลยัเทคนิคตาก ในปีน้ีไดอ้ญัเชิญองคพ์ระ
วิษณุกรรมจากหนา้อาคาร 1 มาประดิษฐานบริเวณหนา้โรงงานหล่อโลหะ เป็นสถานท่ีประดิษฐานจวบ
จนถึงปัจจุบนั ในปีน้ีไดจ้ดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกแผนกวิชา 
รวม 7 แผนกวชิา 
  พ.ศ. 2518 รัฐบาลตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษา ระดบัปริญญา ให้นกัเรียนอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อทั้งระดบัต ่ากว่าปริญญา และระดบั
ปริญญา เพื่อท าการวจิยัส่งเสริมการศึกษาดา้นวชิาชีพ 

พ.ศ. 2520 ไดโ้อนกิจการของวิทยาลยัเทคนิคตากรวมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เป็น วทิยาเขตเทคนิคตาก 

พ.ศ. 2531 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ "สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล" ตามหนังสือส านักราชการเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั ท่ี รล 0003/16942 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2531 และเปล่ียนช่ือวิทยาเขตเทคนิคตาก
เป็น วทิยาเขตตาก ยงัคงจดัการศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. 

พ.ศ. 2534 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล อนุมติัให้วิทยาเขตตากเปิดการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ เป็นสาขาวิชาแรก ต่อมา
เปล่ียนเป็นภาคสมทบ 

พ.ศ. 2537 เปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการภาคสมทบ 

พ.ศ. 2538 เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ต่อมาไดเ้ปิดการเรียนการสอน
ระดบัปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์  คณะคหกรรมศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 ได้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเหลือการจดัการศึกษา ระดบั ปวส. และระดบัปริญญาตรี 
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พ.ศ.  2548 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   โดยให้มี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รวม 9 มหาวิทยาลยั วิทยาเขตตาก เป็นสถานศึกษาใน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 

 ปรัชญำ 
 “รากฐานของความช านาญอยูท่ี่การฝึกฝน” 

 ปณธิำน 
 “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 

 เป้ำหมำย 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นน าด้านการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวตักรรม วิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-On) ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน 3 ระดบัดงัน้ี  
 เป็น 1 ใน 5 ระดบัชาติ  ปี 2558 
 เป็น 1 ใน 10 ระดบัภูมิภาค ปี 2560 
 เป็น 1 ใน 100 ระดบัโลก ปี 2564   
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน      

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.12 2.00 - 2.06 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.71 3.00 0.94 2.22 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.32 2.57 0.94 2.35 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 ผลการด าเนินการของเขตพื้นท่ีตากในภาพรวมพบว่า  ปัจจยัน าเขา้ในส่วนของทรัพยากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  มีจ  านวนนอ้ย  (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  ประกอบกบักระบวนการในการท างาน 
ระบบและกลไกยงัไม่สะทอ้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการท างาน  ส่งผลให้ค่าเฉล่ียของกระบวนการ
ท างานอยู่ในระดบัพอใช้ (ค่าเฉล่ีย = 2.57)  จึงท าให้มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการปฏิบติังานตาม           
พนัธกิจทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  การผลิตบณัฑิต  งานวิจยั  การบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย = 0.94)  อยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
(เน่ืองจากการประเมินผลลพัธ์ไดต้ดัคะแนนผลรวมของการประเมินระดบัหลกัสูตรออก) 
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3.34

2.40

5.00

4.00

4.21 2.06

2.22

3.00

2.00

3.00

1.  กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 3.34 2.06 
องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.40 2.22 
องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.00 2.00 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 4.21 3.00 

คะแนนรวม 3.47 2.35 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของเขตพื้นท่ีมีแนวคิดในการปฏิบติังานของเขตพื้นท่ี  โดยเช่ือมโยงกบั
จงัหวดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และชุมชนอยา่งชดัเจน  และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัท่ีเกิดผลลพัธ์
ท่ีดีกบัหน่วยงาน  แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดน้ าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย  ก าหนดแนวปฏิบติั จึงท าให้ผลลพัธ์
ไม่เกิดข้ึน  เห็นควรสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางปฏิบติัให้เป็นระบบ  มีการก ากับติดตาม
ผลลพัธ์และน ามาปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์รโดยรวม 
 2) แผนกลยุทธ์ท่ีถูกถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยมายงัเขตพื้นท่ี ส่งมาเป็นแผนกลางและมี                
ตวับ่งช้ีจ  านวนมากท่ีให้เขตพื้นท่ีปฏิบัติ ท าให้ไม่เกิดความยืดหยุ่นและผูป้ฏิบติัไม่มีโอกาสพัฒนา              
เขตพื้นท่ีของตนตามศกัยภาพและบริบทของเขตพื้นท่ีได ้ควรสร้างความเขา้ใจร่วมกนัเพื่อพฒันางานให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3) การจดัท าแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีไม่ชดัเจน ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย แนวปฏิบติัตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของแต่ละประเด็นยุทธ์ศาสตร์ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี เป็นการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของแต่ละงาน  ท าให้เขตพื้นท่ีขาดเป้าหมายในการท างาน เห็นควรทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพื่อการปฏิบติังานมีผลลพัธ์ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 4) ควรสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรทุกระดบัในเขตพื้นท่ี ได้เขา้ใจบทบาทการท างานตาม
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดว้ยมาตรฐานคุณภาพ และก ากบัติดตามการปฏิบติังานโดยผูบ้ริหารในระดบัสูงข้ึน 
เพื่อก าหนดแผนงาน การก ากบัติดตามและการควบคุมตรวจสอบใหมี้คุณภาพ  เพื่อจะท าใหคุ้ณภาพของ
บริหารจดัการใหล้งสู่ผูป้ฏิบติัในเขตพื้นท่ี 
 5) ผูป้ฏิบติังานโดยส่วนใหญ่มีความมุ่งมัน่ตั้งใจและพยายามปฏิบติังานในหนา้ท่ี  แต่ขาดการ
สร้างความเขา้ใจ  ใหค้  าปรึกษา  และช้ีน าไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  จึงไม่สามารถสะทอ้นศกัยภาพท่ีแทจ้ริง  
เห็นควรใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาก ากบัติดตามเพื่อใหง้านเป็นไปตามเป้าหมาย 
 6) เขตพื้นท่ีตากควรให้ความส าคญัในการออกแบบภูมิทศัน์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อสร้าง
บรรยากาศของสถานศึกษาใหน่้าอยู ่ และประชาสัมพนัธ์โดยการใหชุ้มชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้มาเยีย่มชมและ
มาร่วมจัดท ากิจกรรมในเขตพื้นท่ี  และบรรยากาศท่ีสวยงามจะท าให้สถานศึกษาน่าอยู่  อาจารย์ 
นกัศึกษา  และบุคลากรจะไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 7) สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทุก
พนัธกิจท่ีด าเนินการ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ เพื่อตอบส านกังบประมาณและตอ้งมี
ผลลพัธ์ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ด าเนินการแลว้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดอ้ยา่งไรบา้ง
และมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก จัดการเรียนการสอน  2 ระดับ

ประกาศนียบ ตัรว ิชาชีพชั้นสูง  และระดบัปริญญาตรี  4 คณะ  ค ือ  คณะบริหารธุรกิจและ                                   
ศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 18 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 6 หลกัสูตร คือ 
(1) บธ.บ.การจดัการ 
(2) บธ.บ.การตลาด 
(3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(4) บช.บ.การบญัชี 
(5) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
(6) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

2) คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร  ปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสูตร คือ 
(1) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 

3) คณะวศิวกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 9 หลกัสูตร คือ 
(1) คอ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(2) คอ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(3) คอ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(4) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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(5) วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(6) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(8) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(9) วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 

4) คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 1 หลกัสูตร คือ ศป.บ.ออก
แบบอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก มีจ านวนนกัศึกษาทุกระดบัและชั้นปี  รวมทั้งส้ิน
3,761 คน โดยจ าแนกเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 49 คน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง 718 คน  ระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 2,994 คน มีจ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งส้ิน 
322 คน โดยจ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าทั้งหมด 190.5 คน  ปฏิบติังานจริง 179.5 คน ลาศึกษาต่อ 11 
จ านวน  และบุคลากรสายสนบัสนุนจ านวน 127 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับการจดัสรร
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ้จ านวนทั้งส้ิน 205,678,670 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณ
แผน่ดินจ านวน 146,712,260 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 58,966,410 บาท 

 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ตั้งอยู ่เลขท่ี  41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 
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4. วธิีประเมนิ 
 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ตาก  และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือ
สรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจาก
คณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการ
ตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัหน่วยงานด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการประเมินมีความ                
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี            
สายสนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อ 
ท าใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 



10 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก : ปีการศึกษา 2559 

5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม - - - - ไม่ประเมิน - 
1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.36 2.36  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.88 1.88  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.56 2.06  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้  4.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 
3, 4 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ สังคมฯ 25,000 
วทิยฯ 60,000 

2.59 2.71  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  3 คะแนน 2.44 0.94  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.01 2.22  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 

3, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้  4.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 4.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

7 ขอ้  5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 6 ขอ้  5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 3.00  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 3.84 2.35  

ระดบัคุณภำพ ดี ต้องปรับปรุง 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.12 2.00 - 2.06 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.71 3.00 0.94 2.22 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.32 2.57 0.94 2.35 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) การบริหารหลกัสูตรในภาพรวมของพื้นท่ีตากยงัไม่สะทอ้นกบัคุณภาพการผลิตบณัฑิต 
2) คณาจารย์ของเขตพื้นท่ีตากยงัขาดการสนับสนุนและพฒันาศยัภาพทั้งทางด้านคุณวุฒิ  

ต าแหน่งทางวชิาการ  การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  และสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 
3) การด าเนินงานดา้นการให้บริการแก่นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจและด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ  ท าใหข้าดความชดัเจนในผลลพัธ์และไม่สามารถน ามาปรับปรุงการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
4) การจดัท าแผนพฒันาและกิจกรรมนักศึกษา  ยงัขาดความชัดเจนทั้งทางด้านการก าหนด

วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั  ท าใหไ้ม่สะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์ ส่งผลใหไ้ม่สามารถน าผล
การจดักิจกรรมมาปรับปรุงการพฒันานกัศึกษาได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั และ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1) เขตพื้นท่ีตากควรมีการน าผลการด าเนินงานของหลกัสูตร  และประเมินคุณภาพหลกัสูตร
ในภาพรวมมาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลกัสูตร  มีการ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงผลลพัธ์  ทั้งในระดบัคณะท่ีมีการใชห้ลกัสูตรร่วมกนักบัระดบัเขตพื้นท่ี  เพื่อให้
สะท้อนถึงการผลิตบัณฑิตในเขตพื้นท่ีและสถาบัน  อีกทั้ งเขตพื้นท่ีตากและบุคลากรควรให้การ
สนบัสนุนเพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 

2) สถาบนั คณะ และเขตพื้นท่ีตาก ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน
ทั้งระยะสั้ นและระยะยาวในระดับเขตพื้นท่ีตาก  หลงัจากได้มีการส ารวจการจดัท าแผนพฒันาเป็น
รายบุคคล (IDP)  เพื่อท่ีสถาบนั  เขตพื้นท่ี  และคณะ  จะได้จดัล าดบัความส าคญั  รวมทั้งอาจมีการ
จดัสรรงบประมาณในรูปของกองทุน อีกทั้งมีการติดตามและหาแนวทางสนบัสนุนช่วยเหลือ 

3) เขตพื้นท่ีตากควรใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการนกัศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหข้อ้มูล
ของหน่วยงานท่ีให้บริการดา้นแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา  แหล่งทุน  เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ียงั
ขาดแคลนทุนทรัพย์  มีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน  รวมทั้ งมีเครือข่ายกับแหล่งงานภายนอก  
นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลลพัธ์ของการให้บริการเป็นการเฉพาะกลุ่ม  เพื่อน ามาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ  อีกทั้งควรมีการเพิ่มพนูความรู้แก่ศิษยเ์ก่าทั้งในประเด็นความรู้  นวตักรรม  หรือนโยบายใหม่ 
ๆ ของการพฒันาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

4) การจดัท าแผนและก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนพฒันานกัศึกษา  ควรมีความเช่ือมโยงกบั
แผนกลยุทธ์ดา้นการพฒันานกัศึกษา  บณัฑิตพึงประสงค ์ “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน”  อีกทั้งกิจกรรมส่งเสริมควรสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อให้สามารถประเมินผล
ความส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และมีการบูรณาการกบัการพฒันา
ดา้นวชิาการในระดบัหลกัสูตร เพื่อการสร้างบณัฑิตโดยสมบูรณ์ทั้งทางดา้นวชิาชีพและความเป็นมนุษย ์

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลงานวิจยัของเขตพื้นท่ีตากยงัไม่สามารถสะทอ้นความโดดเด่นและศกัยภาพของคณาจารย ์ 
ทั้งทางดา้นงบประมาณและการเผยแพร่ผลงาน  หรือนวตักรรมท่ีสร้างข้ึน 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1) เขตพื้นท่ีตาก  ควรมีการทบทวน  ก าหนดทิศทาง  และแผนงานวิจยั  ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของพื้นท่ี  โดยเฉพาะการขยายพื้นท่ีเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และจดัท าเป็นชุด
โครงการวจิยัท่ีมีความร่วมมือของคณาจารยห์ลากหลายสาขาหรือเขตพื้นท่ีอ่ืนใน มทร.ลา้นนา 

2) เขตพื้นท่ีควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยน์ าผลงานวจิยัไปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศใหม้ากข้ึน  โดยอาจตอ้งมีการจดัท าแผนส่งเสริมและติดตามช่วยเหลือ  รวมทั้งหา
เครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยั 
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริการวิชาการท่ีทางเขตพื้นท่ีตากได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  แต่พบว่ายงัไม่สามารถ
ด าเนินการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์  เน่ืองจากแผนกลยุทธ์ใน                
เขตพื้นท่ีไม่ชดัเจน  ประกอบกบัยงัขาดการก ากบัติดตามผลลพัธ์ของความเขม้แข็งของการบริการทาง
วชิาการและพฒันาชุมชนให้ย ัง่ยนื 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 เขตพื้นท่ีตากควรก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นการบริการทางวิชาการให้ชดัเจนว่า  เป้าหมายของ
การให้บริการทางวชิาการในเขตพื้นท่ีตากคืออะไรและมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันา
และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน  โดยความร่วมมือของชุมชนและเขตพื้นท่ี  และ
ก ากบัติดตามจนให้การบริการทางวิชาการของเขตพื้นท่ี  สามารถสร้างความเขม้แข็งและพฒันาชุมชน
อย่างย ัง่ยืนเพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ี  และท าให้เขตพื้นท่ีตากไดจ้ดัการบริการทางวิชาการท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหชุ้มชนได ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การด าเนินการดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมในเขตพื้นท่ีตาก  มีกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม
จ านวนมาก  แต่ยงัขาดระบบและกลไกของการด าเนินงานท่ีชดัเจน  ยงัไม่มีการก าหนดเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการด าเนินการดา้นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  ท าให้การปฏิบติังานมี
การด าเนินงานประจ าวนัและผูป้ฏิบติัท างานมาก  แต่ยงัไม่สามารถติดตามไดว้า่บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 เขตพื้นท่ีตากควรก าหนดแผนกลยทุธ์  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  ของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีก าหนดไว ้ พร้อมกบัมีการก ากบัติดตาม
ความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน  โดยด าเนินการภายใตเ้ป้าหมายท่ีชดัเจน  กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งผลใหง้านบรรลุเป้าหมาย  โดยใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและไดรั้บผล
ท่ีคุม้ค่า 
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องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริหารจดัการของเขตพื้นท่ีตาก  ยงัไม่สะทอ้นกระบวนการและผลลพัธ์ของการด าเนินงาน  
เช่น  การจดัท าแผนกลยุทธ์  การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยรวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนั  การบริหาร
ความเส่ียง  การจดัการความรู้  และการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบ  น าไปสู่การปฏิบติัท่ี
ชดัเจน  และก ากบัติดตามผลลพัธ์ได ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1) เขตพื้นท่ีตากควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อตอบวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์บัณฑิตท่ี              
พึงประสงคข์องเขตพื้นท่ี โดยจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดตวับ่งช้ีผลลพัธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ให้ชดัเจน  มีการวิเคราะห์ SWOT เป็นฐาน  มีการก ากบัติดตามผลลพัธ์ในแต่ละตวับ่งช้ีจากแผนกลยทุธ์ 
และน าแผนกลยุทธ์มาจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจะไดจ้ดัหาและจดัสรรงบประมาณด าเนินการ
ใหแ้ผนกลยทุธ์บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละปี 

2) เขตพื้นท่ีตาก ควรมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยท่ีแทจ้ริงของในแต่ละหลกัสูตร  และให้แต่
ละหลกัสูตรร่วมกบัผูบ้ริหารในเขตพื้นท่ีน าค่าตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรมาวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย
ในหลกัสูตรวา่  มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง  และเหมาะสมกบัการพฒันาหลกัสูตรหรือไม่  นอกจากนั้นจะตอ้ง
น าตน้ทุนของหลกัสูตรไปเทียบเคียงกบัหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการศึกษาใกลเ้คียงกนั  เพื่อ
พิจารณาโอกาสทางการแข่งขนั 

3) การบริหารความเส่ียง  เขตพื้นตากควรท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีน ามาจดัการความเส่ียง
โดยวเิคราะห์วา่ประเด็นนั้นเป็นปัญหาหรือการควบคุมภายในหรือความเส่ียง  แลว้น าประเด็นความเส่ียง
มาวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของความเส่ียงนั้น  เพื่อหาแนวทางไปบริหารความเส่ียงอย่างเป็น
ระบบชดัเจน  และสุดทา้ยตอ้งสามารถแสดงผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนจากการบริหารความเส่ียงใหช้ดัเจน 

4) เขตพื้นท่ีตากควรมีระบบการบริหารจดัการดา้นการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมี
การให้ความรู้ดา้นการจดัการความรู้  การส่างเสริมสนบัสนุนติดตามผล  เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจ
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน  และน ามาสู่การปฏิบติัและติดตามผลลพัธ์ขององคค์วามรู้ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์
ในหน่วยงาน 

5) เขตพื้นท่ีตากควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรไดมี้การจดัท าแผนในระดบัหลกัสูตร คณะ เรียบร้อยแลว้ 
สามารถน ามารวมกนัและบูรณาการเป็นแผนพฒันาบุคลากรในเขตพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
ควรมีการก ากบัผลลพัธ์ของแผนในแต่ละปีอย่างเป็นระบบชัดเจน  และควรน าผลการด าเนินงานใน              
แต่ละปีมาสรุปร่วมกบัแผนกลยทุธ์ หากมีปัญหาควรก าหนดแนวทางแกไ้ข 
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6) การบริหารหลกัสูตรในเขตพื้นท่ีตากมีกระบวนการติดตามผลทั้งระดบัเขตพื้นท่ีตากและ
ระดบัมหาวิทยาลยั  เน่ืองจากผลลพัธ์ของหลกัสูตรจะถูกน าเสนอในภาพรวม  ท าให้แต่ละเขตพื้นท่ี              
ไม่เห็นแนวปฏิบติัท่ีจะน าไปแกไ้ขการท างานไดอ้ย่างชดัเจน  และน าไปสู่การพฒันาเขตพื้นท่ีตากได้  
อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรในเขตพื้นท่ี  สามารถจดัประเมินตนเองโดยเขียนแบบรายงาน
ประเมินตนเองท่ีมีเหตุผลประกอบอยา่งชดัเจน  รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารหลกัสูตร
ท่ีน าไปสู่คุณภาพบณัฑิต 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ตาก เช่น
อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. บณัฑิตมีความอดทน และปรับตวัไดดี้ มีความพร้อมในการท างาน และการเรียนรู้ในการ
ท างานอย่างดี มีไหวพริบและมีคุณลกัษณะของบณัฑิตนักปฏิบติั  แต่ขาดความมัน่ใจใน
ตนเอง 

2. บณัฑิตมีการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี ตรงต่อเวลา และมีความ
ประพฤติท่ีดี 

3. ควรมีการปรับเปล่ียนทศันคติท่ีว่าการท างานเอกชนจะประสบความส าเร็จ และมีการ
ปรับเปล่ียนทศันคติ และการปรับตวัเขา้สังคม 

4. ส่งเสริมใหมี้การเรียนดา้นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษาทางดา้นวชิาชีพ 
5. ควรส่งเสริมและสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ใหม้ากข้ึน ความมีมนุษยธรรมและมนุษย

สัมพนัธ์ ความกลา้หาญ ช่วยเหลือผูอ่ื้น สามารถปรับตวักบัสังคมการท างาน 
6. ตอ้งการให้สถาบนัมีความร่วมมือกบัชุมชน หรือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถาบนัท่ีท า

ร่วมกบัชุมชน ใหภ้ายนอกไดรู้้จกัสถาบนัใหม้ากข้ึน 
 
ตัวแทนนักศึกษำ 

1. อาจารยท่ี์ปรึกษาดูแลนกัศึกษาเป็นอย่างดีทั้งในและนอกชั้นเรียน มีความเป็นห่วงและให้
ค  าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนและวธีิการเรียนแก่นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

2. ในบางสาขามีการพบปะระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อแลกเปล่ียนปัญหาและ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อยากใหมี้กิจกรรมแบบเดียวกนัน้ีในทุกสาขาวชิา 

3. มีการจดัให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อประกอบกบัการเรียนใน
ชั้นเรียน ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากสถานท่ีจริง 

4. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักแก่ศึกษา แต่ยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน ไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาและช ารุดเสียหาย  และไม่มีผูรั้บผิดชอบในการดูแลรักษาท่ีชัดเจน รวมถึง
เคร่ืองจกัรต่างๆ ไม่ทนัสมยั และไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา 
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5. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทนัสมยั รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีมหาวทิยาลยั 

6. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา ปัญหาเกิดจากไม่มีการเตรียมพร้อมและปรับปรุง
หอ้งเรียนท่ีมีใหพ้ร้อมต่อการใชง้าน เสนอใหมี้การจดัสรรหอ้งเรียนแต่ละสาขาร่วมกนั  

7. ในการบริหารจดัการต่างๆ ในมหาวิทยาลยันั้น มองว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เท่านั้น แต่มหาวทิยาลยัควรมีการวางแผนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมดว้ย  

8. หอพกันกัศึกษามีจดัให้แก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 แต่ระบบบริหารจดัการยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดการดูแลรักษา และมีการเก็บค่าใชจ่้ายเกินจริง ควรมีการปรับปรุงและจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี
ดูแลหอพกัใหเ้หมาะสม 

9. ควรมีการปรับภูมิทศัน์โดยรอบมหาวทิยาลยัใหน่้าอยูม่ากข้ึน 
10. การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนให้แก่นกัศึกษา เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแจง้ล่าชา้

และไม่ทัว่ถึง 
 

ตัวแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 
1. เน่ืองจากในปัจจุบันมีกฎระเบียบ กฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

หน่วยงานจึงควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ด้านกฎระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและหน่วยงานควรมีการตรวจสอบการท างานเพื่อลด

ความเส่ียงในการท างานผิดพลาด และบางคร้ัง มหาวทิยาลยัออกกฎระเบียบ แต่แนวปฏิบติั

ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียนท่ีไดก้ าหนดไว ้

2. ควรมีการปรับภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงก่อสร้างในมหาวทิยาลยัใหมี้ความสะอาด สวยงาม  

3. ควรไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส่วนกลางบา้ง ซ่ึงบางโครงการไม่ไดรั้บการอนุมติั 

4. อาจารยค์วรสร้างวนิยัใหก้บันกัศึกษาใหช่้วยกนัรักษาความสะอาด การประหยดัไฟฟ้า  

5. ควรสร้างความมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าท่ีของบุคลากรและควรกระจายความ

เหมาะสมในการบรรจุพนกังาน 

6. การแต่งตั้งหวัหนา้ส่วนงานควรพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน  

7. ควรมีการปรับปรุงการประสานงานระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสาย

วชิาการ เช่น เจา้หนา้ท่ีส่งงาน/เอกสาร ใหแ้ต่อาจารยแ์จง้วา่ไม่ไดส่้ง ไม่ไดรั้บ 
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ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
1. มหาวิทยาลยัมีการให้ความรู้และประสบการณ์เป็นอยา่งดี ควรมีการจดัให้มีการออกไปหา

ประสบการณ์ภายนอกร่วมดว้ย 
2. มหาวิทยาลยัควรมีหลกัสูตรทวิภาคี เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้การลงมือปฏิบติัจริงในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการท างานไดท้นัที  เน่ืองจากการฝึกงานระยะสั้ นจะ
ไม่ไดป้ระสบการณ์ในการท างานมากนกั และไม่ไดค้วามรู้ในเชิงลึก 

3. ในบางสาขามีการแตกแขนงการเรียนมากเกินไป ท าให้ไดเ้รียนรู้เพียงหลกัการในเบ้ืองตน้
เท่านั้น ไม่เกิดความเช่ียวชาญในศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงโดยเฉพาะ  

4. ควรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยักา้วทนัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 
5. ควรมีการจดัโครงการใหค้วามรู้เพิ่มเติมแก่ศิษยเ์ก่าหลงัจบการศึกษา  

 
ตัวแทนอำจำรย์ 

1. มทร.ล้านนา ตาก มีการผลักดันให้อาจารย์อัตราจ้างได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั และมีอาจารยพ์ี่เล้ียงท่ีคอยช่วยเหลือช้ีแนะในการจดัการเรียนการสอน 

2. ในกลุ่มอาจารยมี์การดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีอาจารยพ์ี่เล้ียงคอยช่วยเหลือดูแล 
ในการจดัการเรียนการสอน การจดัท าเอกสารการสอน และการท าผลงานทางวิชาการ โดย
ช่วยเหลือกนัอย่างพี่น้องตามความอาวุโส อาจารยต่์างคณะมีความเป็นกนัเอง และยินดี
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และนกัศึกษามีความสุภาพและมีวนิยัเป็นอยา่งดี 

3. มทร.ล้านนา ตาก ควรมีการส่งเสริมให้ไปเรียนต่อ และมีการดูแลใส่ใจ ในด้านคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 

4. อาจารยมี์ความผูกพนักบัมหาวิทยาลยัเพราะเป็นศิษยเ์ก่า และมองว่าส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวทิยาลยัอยูร่ะดบัท่ีดี  

5. ในการบริหารหลกัสูตร มีการก าหนดให้ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาษาองักฤษ 
ทกัษะการปฏิบติั และการแกไ้ขปัญหา แต่ยงัขาดการสนบัสนุนท่ีดี 

6. ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน มีการแนะแนวให้แก่นักศึกษา
เพิ่มเติม และมีการบูรณาการระหวา่งรายวชิาและการบริการวชิาการ 

7. มีนโยบายให้อาจารยทุ์กคนจดัท าแผนพฒันารายบุคคล แต่ไม่เห็นผลลพัธ์ในภาพรวมของ
การบริหาร 

8. อาจารยไ์ม่ค่อยไดจ้ดัท าผลงานทางวิชาการเน่ืองจากมีภาระงานสอนค่อนขา้งสูง ภาระงาน
หนกัทั้ง  4 ดา้น รวมถึงขอ้จ ากดัอ่ืนๆ  

9. ไม่สามารถพฒันานกัศึกษาไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจากปัจจยัสนบัสนุนไม่เพียงพอ 
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10. ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีอาจารย์ท่ีจบตรงสายเพียง 1 คน ท าให้ตอ้งขอช่วยจาก
สาขาอ่ืน ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

11. มหาวิทยาลยัและเขตพื้นท่ี ควรให้ความส าคญัเร่ืองของคุณภาพการศึกษาให้มากข้ึน เช่น
การส่งเสริมพฒันาอาจารย ์วสัดุการเรียนการสอน รวมไปถึงการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ใหแ้ก่บุคลากร  

12. อาจารยมี์ความตอ้งการพฒันาดา้นวิชาชีพ แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน และไม่ไดรั้บจดัสรร
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

13. มหาวิทยาลยัและพื้นท่ี มีกระบวนการพฒันาอาจารยใ์ห้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก และ
การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

14. อาจารยมี์ความตอ้งการพฒันานกัศึกษาแต่งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการพฒันา 
15. ควรมีการปรับปรุงทศันียภาพภายในมหาวทิยาลยั เน่ืองจากมีการทรุดโทรม 

 
สัมภำษณ์หัวหน้ำหลกัสูตร 

1. ควรปรับโครงสร้างการบริหารใหช้ดัเจนและก าหนดสายงานบริหารของคณะ ก าหนดภาระ

งานและ ผูดู้แลรับผิดชอบท่ีชดัเจน เพื่อให้งานสามารถด าเนินการได ้ซ่ึงในปัจจุบนัเม่ือมี

ปัญหาไม่สามารถตดัสินใจได ้ไม่มีรองคณบดีเขตพื้นท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานล่าชา้  

2. หวัหนา้หลกัสูตรไม่มีอ านาจในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

3. ด้านหลักสูตรไม่มีผูต้รวจสอบรายละเอียดให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ได้แจ้ง

คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้อาจารย์ทราบ รวมถึง การจดั

อาจารยใ์หม่มาเป็นประธานหลกัสูตร 

4. หลกัสูตรเดียวกนัควรมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีแต่ละเขตพื้นท่ี

ด าเนินการไม่เหมือนกนั  

5. หลกัสูตรควรค านึงถึงประโยชน์และปัญหาของการพฒันาหลกัสูตรเพื่อสร้างความเขม้แข็ง

ดูวา่อาจเกิดผลบวกหรือลบมากกวา่กนั 

6. ควรปรับกระบวนการรับนกัศึกษา โดยไปประชาสัมพนัธ์ แนะแนว ท่ีโรงเรียนต่างๆ พร้อม

ทั้งน ารุ่นพี่ไปแนะแนวศึกษาต่อดว้ย 
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